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10. Wdrażanie
Wdrożenie  planu  gospodarki  odpadami  stanowi jego integralną  część.  Władze  lokalne
muszą podejmować inicjatywy i odgrywać przewodnią rolę we wdrażaniu planu, a realiza-
cja polityki, celów i zadań planu wymaga ich pełnego zaangażowania. Krótkoterminowy
plan działania przedstawiony w Rozdziale 8, zawiera szczegółowe opisy działań koniecz-
nych do realizacji strategii i celów. 

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu racjonalnej gospodarki odpadami powinny
być całkowicie zaangażowane w tę pracę i posiadać do tego wszystkie potrzebne kompe-
tencje.
Do skutecznego wdrożenia planu gospodarki odpadami konieczne jest wzmocnienie ad-
ministracji lokalnej. 

W sektorze gospodarki odpadami komunalnymi należy także zadbać o właściwy rozwój
partnerskich stosunków pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym poprzez:
➢ kreowanie działań umożliwiających zaangażowanie sektora prywatnego,
➢ weryfikację umów z operatorami świadczącymi usługi na terenie gminy,
➢ zawarcie  dobrowolnych  umów  z  organizacjami,  stowarzyszeniami  przemysłowymi,

sieciami handlu detalicznego, itp. mających na celu podjęcie działań zachęcających do
większego udziału ludności w inicjatywach związanych z recyklingiem i odzyskiem od-
padów, w tym odpadów opakowaniowych.

Gmina wdrażając plan gospodarki  odpadami może napotkać szereg przeszkód związa-
nych z brakiem zrozumienia przez społeczeństwo problematyki dotyczącej gospodarki od-
padami. Przezwyciężenie tych przeszkód może wymagać między innymi:
➢ poprawy  dostępu  do  informacji  o  tym  gdzie,  kiedy  i  jakie  odpady  wytwarzane  są

w gospodarstwach domowych,
➢ akceptacji współodpowiedzialności za całość gospodarki odpadami,
➢ akceptacji  skuteczności  działania,  poprzez  informowanie  i  edukację  społeczeństwa

w zakresie ograniczania powstawania odpadów, selektywnej zbiórki surowców wtór-
nych czy kreowania „mody” na trwalsze i środowiskowo przyjazne produkty,

➢      rozwoju infrastruktury technicznej wspierającej selektywną zbiórkę i odzysk odpadów.  

Problemy związane z gospodarką odpadami określone zostały w pierwszej części planu –
Rozdziały 1 do 4. Polityka, cele i zadania w Rozdziałach 5 do 8. Generalnie działania pod-
jęte przez gminy muszą być zgodne z planami:  powiatowym, wojewódzkim i krajowym,
które  z  kolei  muszą  być  zgodne  z  polityką  i  prawodawstwem  krajowym  w  zakresie
gospodarki odpadami.

Reasumując wdrożenie planu gospodarki odpadami wymaga następujących działań:
➢ ustanowienia struktur organizacyjnych,
➢ ustalenia budżetów i źródeł finansowania,
➢ opracowania i wdrożenia programów wspierających społeczeństwo w działaniach słu-

żących minimalizacji wytwarzanych odpadów,
➢ wdrożenia lokalnych przepisów,
➢ uwzględnienia roli sektora prywatnego,
➢ przygotowanie przetargów,
➢ realizacji inwestycji,
➢ realizacji zadań pozainwestycyjnych.
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